
किमान आधारभतू किमत योजनेअतंर्गत हंर्ाम 
२०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन 
महासंघास नाफेडच्या वतीने िरण्यात येणाऱ्या 
िडधान्य व तेलबीया खरेदीचे चिुारे शेतिऱ्यानंा 
अदा िरण्यासाठी उभारावयाच्या रु.१५० िोटीच्या 
िजास शासन हमी देणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
कवत्त कवभार् 

शासन कनणगय क्रमािं : शाहमी-2018/ सपवकव /प्र.क्र.86/अर्गबळ, 
मंत्रालय, मंुबई-३२ 

कदनांि :- 07 कडसेंबर, 2018 
 

वाचा -1)  शासन कनणगय, कवत्त कवभार्, क्र.शाहमी -1099/प्रक्र.68/शा.हमी, कद. 5.11.1999 
          2)  शासन कनणगय, कवत्त कवभार्, क्र.शाहमी -1008/प्रक्र.18/शा.हमी,कद.28.4.2008 
          3)  सरव्यवस्र्ापि, महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघ, मंुबई यांच ेक्र. अन्नधान्य/आिीखयो/ 
               2018-19, कद.25.9.2018 चे पत्र       
  

प्रस्तावना:  
िें द्र शासनाने नाफेड या संस्रे्ची सन 2018-19 मध्ये आधारभतू दराने कवकवध िडधान्ये व तेलकबया 

यांची खरेदी िरण्यासाठी प्रमुख अकभिता म्हणनू नेमणिू िेली आहे. नाफेडने सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघ मयगकदत, मंुबई यांची उपअकभिता म्हणनू 
कनयुक्ती िेली आहे.  नाफेडमाफग त पणन महासंघािडून आधारभतू किमत योजनेअंतर्गत खरेदी होत असले्या 
शेतमालाची रक्िम पणन महासंघास उकशराने प्राप्त होत अस्याने शेतिऱ्यांच े चिुारे जलदर्तीने अदा 
िरण्यािकरता महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघास राष्ट्रीयिृत बिेँमाफग त रु.150 िोटी (रुपये एिशे 
पन्नास िोटी)  इतिे िजग उभारण्यास शासन हमी देण्याची बाब शासनाच्या कवचाराधीन होती.  

शासन कनणगय :  

  किमान आधारभतू किमत योजनेअंतर्गत हंर्ाम 2018-19 मध्ये नाफेडमाफग त खरेदी िरण्यात येणाऱ्या 
िडधान्य व तेलबीया यांच ेचिुारे शेतिऱ्यांना अदा िरण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघ, मंुबई 
(ऋणिो) यानंा रु.150 िोटी (अक्षरी रुपये एिशे पन्नास िोटी ) इतिे िजग, कनकवदा प्रकक्रयेनुसार िमीत िमी 
व्याजदर असले्या राष्ट्रीयिृत बिेँिडून (धनिो) सहिार, पणन व वस्त्रोद्योर् कवभार्ाच्या मान्यतेने 
उभारण्यासाठी शासन हमी मंजूर िरण्यात येत आहे. 

2.     सदर शासन हमीची मुदत शासन कनणगय कनर्गकमत िे्याच्या कदनांिापासनू 6 मकहन्याच्या 
िालावधीपयंत वधै राहील.   

3.        धनिो बिेँसमवते शासन हमीवर घेण्यात येणाऱ्या िजासंबधंी िरण्यात येणाऱ्या िरारपत्रात खालील 
अटी व शतींचा समावशे िरण्यात यावा.  िरारनाम्याकशवाय किवा िरारनामा स्वाक्षरीत होण्यापवूी बिेँने िजग 
संकवतरीत िे्यास शासन हमी अवधै ठरेल. 

अ)      शासन हमी एिूण रु.150 िोटी इतक्या िजाच्या रिमेपरुतीच कसमीत राहील.  

ब)     सदर  शासन  हमीची  मुदत शासन कनणगय कनर्गकमत िे्याच्या  कदनांिापासून 6 मकहन्याच्या 
िालावधीपयंत  वधै राहील. 
ि)   बिेँिडून प्राप्त होणारे िजग, नाफेडिडून प्राप्त होणारी रक्िम तसेच शेति-यांना कवतरीत    
िरावयाची रक्िम व बिेँची परतफेड यािकरता िजग देणाऱ् या धनिो बिेँमध्ये कद.महाराष्ट्र स्टेट िो-ऑपरेकटव्ह 
मािेकटर् फेडरेशन कल.मुंबई या संस्रे्च्या नाव ेस्वतंत्र Escrow A/C उघडण्यात येईल व या अिाऊन्ट मधून 
घेतले्या िजाची परतफेड िरण्यात येईल. 
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ड) राष्ट्रीयिृत बिेँिडील िजाची परतफेड िरण्यास कवलंब झा्यास त्यािकरता आिारण्यात         
आले्या दंडनीय व्याजािरीता व इतर िोणत्याही देय रिमांसाठी शासन हमी लारू् होणार नाही. 
 

इ) महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघािडून िजग फेडीत िसरूी झा्यास िजाच्या वसूली िरीता 
परेुशा मत्तेची प्रकतभतूी (Security) घेत्यानंतरच राष्ट्रीयिृत बिँ िजग मंजूर िरेल.  सदर मत्तेची तपासणी 
वळेोवळेी व िमीत िमी तीन मकहन्यातून एिदातरी संबकंधत बिँ िरील. 

ई) महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघाने िजाच्या परतफेडीबाबत अर्वा व्याजाची रक्िम 
देण्याबाबत होणा-या िसुरीची सचूना शासनास 90 कदवसाच्या आत देणे राष्ट्रीयिृत बिेँस बधंनिारि असेल. 

प) धनिो बिँ ही राज्य शासनाच्या पवूग अनुमतीकशवाय महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघाला 
आदेशामध्ये कवकहत िेले्या मयादेपके्षा अकधि िजग देणार नाही.  तसेच सदर प्रयोजनासाठी ऋणिो इतर 
िोणत्याही कवत्तीय संस्रे्िडून िजग घेणार नाही.   

फ)  महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघािडून िजग फेडीत िसरू झा्यास पणन महासंघाच्या चल / 
अचल मालमत्तचेी कवक्री / कललाव (Auction) िरुन िजग वसुलीची प्रकक्रया पणूग िरावी. तसेच, िजग वसूलीसाठी 
सवगतोपरी प्रयत्न िे्याकशवाय राष्ट्रीयिृत बिेँला हमीपतूगतेिकरता शासन हमीची प्रकतभतूीचा वापर िरता 
येणार नाही. 

    धनिो बिेँिडून महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघाच्या चल / अचल मालमत्तेची कवक्री 
वसुलीचा कनणगय झा्यास त्यासाठी एि सकमती स्र्ापन िरावी व त्या सकमतीमध्ये सहिार, पणन व वस्त्रोद्योर् 
कवभार् व कवत्त कवभार्ाचा प्रत्येिी एि प्रकतकनधी घेण्यात यावा.  चल / अचल मालमत्तेची कवक्री/ कललाव िरताना 
मु्यांिन त्रयस्र् संस्रे्िडून शासन कनयमानुसार िरणे आवश्यि राहील.  तसचे, उक्त सकमतीमधील 
शासनाच्या दोन्ही प्रकतकनधींच्या अहवालासह कललाव प्रकक्रयेच े अंकतमीिरणास शासनाची मान्यता घेणे 
आवश्यि राहील.   

    वरील (अ) ते (फ) पिैी िोणत्याही अटीचा भंर् झा्यास शासन हमी अवधै होईल. 

4. महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघाला रु.150 िोटीची  शासन हमी संदभाकधन अ.क्र. 1 येर्ील 
कदनांि 5.11.1999 मधील शासन कनणगयामध्ये नमूद िेले्या  अटी तसचे खालील अटीं व शतींच्या अधीन 
राहील:-  

अ) महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघ  हे  Principal Debtor राहतील. 

ब)  सदर धनिो बिेँिडून घेण्यात येणा-या िजाचा वापर शेतिऱ्यांची चिुारे अदा िरण्यासाठीच 
िरण्यात यावा. 

ि) महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघाने खरेदी िेले्या मालाचे चिुारे शेति-यांना अदा 
िरण्यासाठी लार्णारी रक्िम कवचारात घेऊन  आवश्यि तेवढयाच िजाची उचल िरण्यात यावी. 

ड) राष्ट्रीयिृत बिेँिडून घ्यावयाचे िजग हे खु्या कनकवदेद्वारे उभाराव,े जणेेिरुन व्याज दर हे स्पधात्मि 
राहतील.  िजाच्या व्याजाचा दर िमीतिमी असेल याची खात्री िरण्याची सपंणूग जबाबदारी सहिार, पणन व 
वस्त्रोद्योर् कवभार्ाची राकहल. 

इ)  सदरच ेिजग  (मुद्दल + व्याज ) फेडण्याची संपणूग जबाबदारी नाफेड व  महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन 
महासंघ याचंी संयकु्तपणे राकहल. 
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ई) सदर शासन हमीवर देण्यात आले्या िजाच े दाकयत्व शासनावर येणार नाही याबाबत सहिार, 
पणन व वस्त्रोद्योर् कवभार्ाने दक्षता घ्यावी. 

प)  महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघाने दर मकहन्याला िजग परतफेडीच्या प्रर्तीबाबतची स्स्र्ती 
दशगकवणारी माकहती सहिार, पणन व वस्त्रोद्योर् / कवत्त कवभार्ािडे सादर िरावी. 

फ)  महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघाने कवकहत िायगपध्दतीने लेखा पकरकक्षत िेले्या लेख यांची एि 
प्रत शासनास सादर िरावी. 

5. हमी शु्ि  

अ) महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघास प्र.श.प्र.व. हमीशु्िाचा दर रु.2/- असा राहील.   

ब)  हे हमीशु्ि ज्या िालावधीिकरता देय राकहल त्या िालावधीतील िोणत्याही कदवशी िमाल अदत्त 
असले्या िजग आकण व्याजाच्या एिूण रिमेवर देय राहील.  

ि) हमी शु्िाचा भरणा दर सहा मकहन्यानी िरण्यास महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघ हे 
जबाबदार असतील.  प्रत्येि कवत्तीय वर्षाच्या 31 माचग आकण/ अर्वा 30 सप्टेंबर रोजी अदत्त असले्या 
िजावर देय असले्या हमी शु्िाचा भरणा अनुक्रमे 1 एकप्रल आकण / अर्वा 1 ऑक्टोबर रोजी िरण्यात 
यावा. 

ड) देय हमी शु्ि शासन कतजोरीत भरणा िरण्यास  महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघािडून 
िसरू झा्यास अशा िसूर िेले्या र्िीत रक्िमेवर पकह्या तीन मकहन्यासाठी 16 टक्िे दराने व त्या 
पढुील िालावधीसाठी 24 टक्िे दराने व्याज आिारले जाईल. 

इ) महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघाने शासन हमी शु्िाची रक्िम "0075-संिीणग, सवगसाधारण 
सेवा-108-हमी शु्ि" या लेखाकशर्षाखाली शासिीय िोर्षार्ारात भरणा िरावी व हमीशु्ि शासन खाती 
भर्याची खात्री सहिार, पणन व वस्त्रोद्योर् कवभार्ाने िरावी. 

ई) हमी शु्ि भर्याच्या पषृ्ट्ठयर्ग चलनाची साक्षांकित प्रत सहिार,पणन व वस्त्रोद्योर् कवभार्ाने कवत्त 
कवभार्ास साक्षेपाने पाठवावी. 

प) महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघाने देय हमीशु्िाचा भरणा िेला नाही तर सदर हमीशु्ि 
धनिो बिँ शासनािडे भरणा िरेल व महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघ कल.िडून वसूल िरेल, 
अन्यर्ा शासन हमी अवधै ठरेल. 

फ)  शासन हमीवरील घेतले्या िजाच्या परतफेडीबाबत व कनयत कदनांिास हमीशु्ि वसुल िरण्याची 
व संकनयंत्रणाची जबाबदारी सहसकचव/ उपसकचव, सहिार,पणन व वस्त्रोद्योर् कवभार्, मंत्रालय, मंुबई-32 यांची 
राहील.  

6. हा शासन कनणगय सहिार, पणन व वस्त्रोद्योर् कवभार्ाच्या नस्ती क्र.सपस-2018/प्र.क्र.288/24स 
वरील प्रस्ताव व कवत्त कवभार्ाचा शासन हमी क्र. 2/2018-19 नुसार कनर्गकमत िरण्यात येत आहे. 

7. महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघ कल. मंुबई यानंी िजग घेण्यासंबधंी िरावयाच्या िरारपत्रावर 
स्वाक्षरी िरण्यािकरता सहिार, पणन व वस्त्रोद्योर् कवभार्ातील संबधंीत सहसकचव/ उपसकचव व कवत्त 
कवभार्ातील उप सकचव (अर्गबळ) यानंा प्राकधिृत िरण्यात येत आहे.  
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8. सदर शासन कनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर उपलब्ध 
िरण्यात आला असून त्याचा संर्णि सांिेतांि क्रमािं 201812071718167205 असा आहे. हा आदेश 
कडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित िरुन िाढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

               
                       ( वॉ्टर कडमेलो ) 
                                 अवर सकचव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रकत, 
1) राज्यपालाचंे सकचव.             
2) मुखयमंत्र्याचे प्रधान सकचव,मंत्रालय, मंुबई.  
3) मा. कवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र कवधान सभा/कवधान पकरर्षद,  कवधानभवन,मंुबई     
4) प्रबधंि, उच्च न्यायालय, मंुबई. 
5) प्रबधंि, लोि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
6) प्रबधंि, उप लोि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
7) सवग मंत्री व राज्यमंत्री याचं ेस्वीय सहायि, 
8) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मंुबई / नार्परू. 
9) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मंुबई / नार्परू. 
10) गं्रर्पाल, महाराष्ट्र कवधानभवन सकचवालय,मंुबई (5 प्रती) 
11) सवग कवधानमंडळ सदस्य, कवधानमंडळ, मंुबई. 
12) बहुजन समाज पाटी, डी-1, इन्सा इटमेंट, आझाद मैदान, मंुबई 
13) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बरेॅक्स क्र 1, योर्क्षेमसमोर, वसंतराव भार्वत चौि,     
      नरीमन पॉईटं, मंुबई- 400020, 
14) भारतीय िम्युकनस्ट पाटी, महाराष्ट्र िकमटी 314, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मंुबई- 400 004. 
15) भारतीय िम्युकनस्ट पाटी (माक्सगवादी) महाराष्ट्र िकमटी, जनशक्ती हॅाल, ग्लोव कमल पॅलेस, वरळी,  
       मंुबई-13, 
16) इंकडयन नॅशनल िागेँ्रस पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश िागेँ्रस (आय) सकमती, कटळि भवन, िािासाहेब    
      र्ाडर्ीळ मार्ग, दादर, मंुबई- 400025. 
17)  नॅशनॅकलस्ट िाँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जनगल मार्ग, नरीमन पॅाईंट, मंुबई- 21, 
18)  कशवसेना, कशवसेना भवन, र्डिरी चौि, दादर, मंुबई-400028, 
19)  अ.मु.स. ( पणन ), सहिार, पणन व वस्त्रोद्योर् कवभार्, मंत्रालय, मंुबई-32. 
20)  व्यवस्र्ापिीय संचालि, महाराष्ट्र राज्य सहिारी पणन महासंघ मयाकदत, िनमरू हाऊस, नरसी नार्ा   
        स्रीट पो.बॉ. नं. 5080, मस्जीद बदंर, मंुबई 400009 
21)  कवत्त कवभार् (साउ /व्यय-2 /ऋण व हमी कनयंत्रण िक्ष), मंत्रालय, मंुबई. 
22)  िायासन अकधिारी-24 स, सहिार, पणन व वस्त्रोद्योर् कवभार्, मंत्रालय, मंुबई--400 032. 
23)  राष्ट्रीयीिृत बिँ (सहिार, पणन व वस्त्रोद्योर् कवभार्ामाफग त) 
24)  कनवड नस्ती -अर्गबळ. 

    ***********    

http://www.maharashtra.gov.in/


ANNEXURE A
Proforma in which the information in respect of repayment of toan and flnanclal [ablllty of the

borrower is to be submitted by the lending institute to the Government every six month (ist
AprlU 1st Oct)

1 Name of Lending lnstituta:

2 Principal Debtor:

3 Name of Admlnistrative Dept:

4 Guarantee No:

5 Date of Validlty of Guarantee:

6 Report for the period from: To
Guarantee & Repayrnent during the period (Rupees)

7 Payment of Guarantee fees (Rupees)

I Types of asaets taken as securfty against amount of loan t outstanding

Principal lnterest Total

1
Outstanding guarantee at
beginning of the peiiod

2
Additional guarantee
sanctioned, if any during
the period

J Toal Outstanding ( 1+ 2 )
4 Repayment of loan

5
Balance at end of the
period (3-4)

b
Amount Credited in to
Escrow A/C

'7 NetBalance (5-6)

Outstanding Amount G. F, Penal Fee Total

1
Outstanding at the
Beginning

2 G. F. Paid (Rs.)

3 Date

4 Challan No,

5
Balance at end of the
period ( 1 -2)

Description Secured Estimated Value How

0_
(ii)

010

Total

( P.r.o.)



9 Types of inspection of assets / due diligency
by lending institute during tast 6 months to ernure

10. Financial Health of principal Debtor

(l) Total Turnover of the principal Debtor
(ll) Totat Profits

(iii) o/o of profits as o/o of loan amount

{1. ls in the opinion of lending institute,the
bonowing institute in a position to service the debt
against which government guarantee is given

12. ls in view of the lending institute, the
bonowing institute being managed efficienfly

13. lf not, type of corrective action proposed to be
taken by lending institute

14. Has the lending institute ensured that no
further loans have been taken by the borowing
institute since the government guarantee was
given

15. Has th6 lending institute ensured that the
guarantee fees has been paid to the Goveernment
in order to keep the guareante alive and valid
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